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Trei, Doamne, şi toţi trei...

Durere fără margini la înmormântarea
tinerilor morţi în accidentul de duminică

Sălăjenii vor trebui să plătească taxa
auto, din nou, la cumpărarea maşinii
Controversata taxă auto loveşte greu în piaţa de maşini
second-hand. Cei interesaţi să cumpere autovehicule
înmatriculate fără această taxă, conform deciziilor date de
instanţele judecătoreşti în procesele împotriva statului
român, vor trebui să achite bani grei la înscrierea maşinii
în circulaţie. Aceeaşi taxă pentru emisii poluante se aplică
şi la cumpărarea maşinilor pentru care proprietarii au
câştigat în instanţă recuperarea taxei, precum şi pentru
cele vechi înscrise pe drumurile publice înainte de 1
ianuarie 2007.
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Copii depistaţi cu malnutriţie în Sălaj!
Alimentaţia inadecvată, cu deﬁcit de vitamine şi
calciu, sau făcută după ureche a dus la creşterea continuă
a numărului copiilor din Sălaj depistaţi cu malnutriţie
protein-calorică. De la an la an, acestea cazuri sunt tot mai
des întâlnite, boala perﬁdă pe care mulţi s-ar aştepta să o
găsească doar în Africa făcând din aceşti copilaşi ﬁguri
triste, palide şi pirpirii. Lucrurile sunt cu atât mai grave
cu cât, potrivit medicilor, de la slăbiciunea ﬁzică până la
apariţia unor uşoare întârzieri ale dezvoltării psihice nu
este decât un pas.
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Toate vaccinurile antigripale
produse de Institutul „Cantacuzino” retrase de la medici
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Lacrimi şi durere fără margini la înmormântarea tinerilor Dan Ionuţ Didă, Bogdan Petric şi Alin Manoilă, care s-au stins
din viaţă în cumplitul accident de circulaţie de duminică dimineaţa, pe strada Industriei din Zalău. Sute de persoane, între
care părinţi, fraţi, rude, colegi de şcoală şi apropiaţi ai acestora, au venit să-şi ia rămas bun pentru totdeauna de la cei trei
tineri plecaţi mult prea devreme din lumea celor vii. Cortegiul funerar i-a condus, ieri, pe ultimul drum către locurile de veci.
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Citeşte astăzi ştirile de mâine!
Site actualizat la ora 0.00!

Profesorii ar putea intra în grevă
în 23 ianuarie

Accesează ediţia on-line
a cotidianului nostru

Cadrele didactice ar putea intra în grevă generală din
data de 23 ianuarie. Sindicaliştii din Educaţie încep
consultările cu profesorii din teritoriu.
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Site-ul cu ştiri în timp real,
alături de informaţiile
din ediţia tipărită.

Nu citi
mâine ce poţi citi azi!

Mibrãria ARCA
hrana sufletului

METEO:

Ministerul Sănătăţii a decis stoparea campaniei de
vaccinare antigripală şi retragerea din cabinetele medicale
a celor 350.000 de doze de vaccin produse de Institutul
Naţional de Cercetare Dezvoltare „Cantacuzino”, care
nu au fost utilizate. Ministrul Sănătăţii, Ladislau Ritli, a
motivat această decizie spunând că nu mai are încredere
că vaccinurile sunt conforme.
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Cer parţial acoperit, posibil ninsoare. Max.: 3º C; Min.: -2º C.
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